
العدد)1698( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�س )14( كانون الثاين 2010 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com3 �سيف اخلمي�س
Guest of Thursday

حاوره / يو�سف املحمداوي 
ت�سوير/ مهدي اخلالدي

ت��رك��ت رئ��ا���س��ة حت��ري��ر 
الأ�سبوعية 

لالنتخابات  م��ر���ش��ح  �أن�����ت  *�لآن 
حترير  رئي�س  �ن��ت  وكذلك  �لنيابية 
�ل�شامن  م���ن  �ل���ش��ب��وع��ي��ة،  جم��ل��ة 
��شتغاللها  وع��دم  �ملجلة  ل�شتقاللية 
�لئتالف  قبل  م��ن  �إع��الم��ي��ة  ك��دع��اي��ة 

�لذي تنتمي �ليه؟ 
قررت  �لآت��ي،  بال�شكل  �لم��ر  متثل   -
�ن �أتخلى عن من�شبي رئي�شًا لتحرير 
جم��ل��ة �ل���ش��ب��وع��ي��ة، لي�س رغ��ب��ة يف 
رغبة  و�من��ا  �لم��ري��ن،  ب��ن  �لتوفيق 
يف �حلفاظ على ��شتقاللية و�شيا�شة 
�ملجلة، و�نا �شحفي مهتم جدً� مب�شاألة 
يف  و�ملهنية  و�ملو�شوعية  �حليادية 
�ن يكون  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل  �لع����الم، 
�عمل  �لتي  �ملجلة  على  �أ�شد  حر�شي 
�لقر�ر  ه��ذ�  �تخذت  وبالتايل   ، فيها 
حترير  رئي�س  تاأثري�ت  من  لأحميها 

مر�شح لالنتخابات �لنيابية �ملقبلة. 
*متى كان �نتماوؤك �ىل حزب �لدعوة 
للحزب  �لثاين  �لرعيل  من  تعد  وهل 
و��شباب  م��ع��ه،  م�شريتكم  ه��ي  وم���ا 

خروجكم منه ثم عودتكم له �لن؟ 
عام  يف  �ل��دع��وة  ح��زب  �ىل  -�نتميت 
�ل�شف  يف  ح��ي��ن��ه��ا  وك��ن��ت   ،1965
�لر�بع �لثانوي، و�نا �عد من �لرعيل 
�لثالث للحزب، لأنه حن �نتميت كان 
هناك من هو �أكرب مني �شنًا وجتربة 
يف �حلزب، وهو �أول �نتماء �شيا�شي 
و�هم  �آخ��ر،  ح��زب  لأي  �نتِم  ومل  يل، 
�ل�شباب �لتي دعتني �ىل ذلك، �مياين 
باقر  حممد  �ل�شهيد  ب��اأف��ك��ار  �لكبري 
�حلزب  ه��ذ�  ب���اأن  ومعرفتي  �ل�شدر 
يتبنى �أفكاره وبقيت يف �حلزب لغاية 
عام 1990، وبعدها �نقطعت تنظيميًا 
عنه، و�قول تنظيميًا لكوين مل �خرج 
ب��امل��ع��ن��ى �ل��دق��ي��ق ل��ك��ل��م��ة �خل����روج، 
و�منا  �حل��زب،  من  �ف�شل  مل  وكذلك 

جمرد �نقطاع. 
ط���روح���ات���ي ال��ف��ك��ري��ة 
���س��ب��ب��ت ان��ق��ط��اع��ي عن 

احلزب 
*ما مربر�ته هل هو �ختالف فكري، 

�م �شخ�شي؟ 
�ل�شباب،  حتديد  ��شتطيع  ل  -لعلي 
�خر،  بلد  �ىل  بلد  من  �لنتقال  رمب��ا 
لندن،  �ىل  �نتقلت  ثم  لبنان  يف  كنت 
�شخ�شية  خ��الف��ات  ه��ن��اك  ت��ك��ن  ومل 
�لطروحات  بع�س  يف  تباين  و�من��ا 
ناديت  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ك��ري��ة  �ل�شيا�شية 
 1990 ع��ام  يف  فاأنا  �لفرتة،  تلك  بها 
بد�أت بطرح فكرة �لدميقر�طية وعدم 
�آن��ذ�ك  م��ع �ل���ش��الم، وك��ان  �ختالفها 
�ل�شالمي  �لو�شط  على  جديد  �لطرح 
تلك  يف  تقبله  �ل�شعوبة  م��ن  وك���ان 

�لفرتة. 
و�ي�شًا طرحت فكرة �لدولة �ل�شالمية 
�لتي رمبا تكون مفهومًا غري حمدد �و 
غري و��شح وبالتايل ميكن ��شتبد�له 
بامل�شروع �حل�شاري �ل�شالمي لأنني 
�ر�ه مفهومًا �و�شع من مفهوم �لدولة 
دولة  �قامة  على  و�لعمل   ، �ل�شالمية 
مدنية بوئام مع �مل�شروع �حل�شاري 
�ل�شالمي، هذه �لمور جمتمعة كنت 
ق��د طرحتها �آن���ذ�ك ورمب��ا �أث���رت يف 
�شك  وب��ال  لكنني  ب��احل��زب،  عالقتي 
و�لفكرية  �حل��زب��ي��ة  بثقافتي  �دي���ن 
و�ل�شيا�شية لهذ� �حلزب و�أنا �ت�شرف 
�لدعوة  ح�شن  يف  ت��رب��ي��ت  ب��ك��وين 
ويف  فيها،  ق��ر�ء�ت��ي  �وىل  وتلقيت 
�لآونة �لخرية، وكما تعرف ح�شلت 
بعد �شقوط �شد�م حتولت كثرية يف 
�لو�شط �ل�شالمي �لعر�قي، حتولت 
�ملناد�ة  و��شبحت  وفكرية  �شيا�شية 
بالدميقر�طية و�ملناد�ة بدولة �لقانون 
من �لمور �ملقبولة و�لطبيعية خا�شة 
لذ� وجدت   ، يف و�شط حزب �لدعوة 
�شمن  مكاين  يكون  �ن  �لطبيعي  من 
كاتبت  حيث  �لقانون،  دول��ة  �ئتالف 
�لخ )�بو ��شر�ء( رئي�س �لقائمة بهذ� 
�لتفا�شيل  ه��ذه  كل  و�شرحت  �لم��ر، 
�لتي ذكرتها لكم �لن، وح�شل �لتفاق 
معه على �ن �كون مر�شح �لقائمة عن 

حمافظة و��شط. 

عدت اىل حزب الدعوة 

�لتيار  �أم  �ل��دع��وة  ح��زب  متثل  *ه��ل 
�لقائمة  يف  �لدميقر�طي  �ل�شالمي 

�حلالية؟ 
غري  �لدميقر�طي  �ل�شالمي  -�لتيار 
�حلديث  لميكن  لذلك  ر�شميًا  م�شجل 

عنه �لن ب�شكله �لر�شمي.   
*لكنه دخل �نتخابات عام 2005؟ 

- نعم ولكنه �لن وحتى يف �نتخابات 
وهو  ي�شارك،  مل  �ملحافظات  جمال�س 
�لناحية  م��ن  ل���ذ�  م�شجل  غ��ري  �لن 
�ل��د���ش��ت��وري��ة لمي��ك��ن �حل��دي��ث عنه 
ككيان قائم ، �إنه تيار حقق �لكثري من 
�غر��شه وكان هدفه �ن تتم �ملز�وجة 
�ل�شالم  بن  و�لب��د�ع��ي��ة،  �لعقالنية 
و�لدميقر�طية ، وهذ� ماحتقق ب�شكل 
كبري، �ما بالن�شبة يل �لن، فاأنا �شمن 
�ئتالف  يف  �ل��دع��وة  ح��زب  جمموعة 

دولة �لقانون. 
قال  )�مل���دى(  معه  �جرته  ح��و�ر  *يف 
ي�شي�س  م��ن  �ل�شدر  ح�شن  �لله  �آي��ة 
�لدين فقد �هانه ، �نتم ماذ� تقولون؟ 

وتعاىل  �شبحانه  قاله  مبا  �وؤمن  -�نا 
يف �لقر�آن  �لكرمي )�ليوم �كملت لكم 
دينكم( و�كمال �لدين مت د�خل �لقر�آن 
د�خل  ورد  ما  كل  وبالتايل   ، �لكرمي 
�لدين، وكل  من  فهو  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  
ما مل ي��رد يف �ل��ق��ر�آن  فهو مما لي�س 
�قت�شادً�  �و  �شيا�شة  يكون  وقد  منه، 
، �و تربية �طفال، �أو �أي �شيء �آخر، 
�لدين  �شالمة  على  حفاظًا  وبالتايل 
وك��ذل��ك ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ���ش��الم��ة ماهو 
باأنه من  �عتقد  فاأنا   ، �لدين  لي�س من 
جماله  و�ح��د  لكل  يبقى  �أن  �ل�شحيح 
وذ�ك  ه��ذ�  بن  و�مل��زج  و��شتقالليته 
�ىل  ي���وؤدي  ق��د  �شليمة  غ��ري  بطريقة 

خر�ب �لثنن. 

ل اأطمح ملن�سب حكومي 
رئي�س  تكون  ب��اأن  طموح  لديك  *ه��ل 

وزر�ء �لعر�ق �ملقبل؟ 
ي��ت��ع��دى كوين  -�ب������دً�، ط��م��وح��ي ل 
حمافظتي،  �أب��ن��اء  �خ���دم  �ن  �ح���اول 
فاأنا �كن �حلب و�لوفاء لهذه �ملدينة، 
مل  مما  �لكثري  ت�شتحق  باأنها  و��شعر 

تنله �إىل �لن. 
و�عتقد باأن �هلها ي�شتحقون م�شتوى 
 ، �ف�����ش��ل  وخ���دم���ات  �أرق����ى  معي�شيًا 
هو  وطموحي   ، �لكثري  �ىل  وحتتاج 
�أك��ون يف موقع �متكن من خالله  �أن 
من�شب  �أن  و�عتقد  �ملحافظة،  خدمة 
يد�فع  �ل����ذي  �ل���ربمل���ان  يف  �ل��ن��ائ��ب 
�هلها  معاناة  ع��ن  ويعرب  بجد  عنها 
من�شب  �أي  م��ن  �ف�شل  ه��و  بحر�س 
�أن  من  �ملن�شب  ه��ذ�  وميكنني  �آخ��ر، 
�كون �كرث �لت�شاقًا باأهلها، وبالتايل 
�لذي  �حلكومي  �ملن�شب  �رف�س  �ن��ا 
ي��ب��ع��دين ع���ن �ه����ايل م��دي��ن��ت��ي، لذ� 
فيها وفتحت  �لق��ام��ة  ق��ررت  جت��دين 
فيها،  �لثقايف  و�ملركز  هناك  مكتبي 
يف  �شينح�شر  بغد�د  يف  وح�شوري 
ح�شور جل�شات �لربملان فقط وعندما 

�أكلف بو�جب ر�شمي. 
*�مل��و�ط��ن وم��ن خ��الل �لزم���ات �لتي 
يعي�شها مل يعد ي�شدق مثل هذ� �لكالم 
بعد �أن وعد يف �لنتخابات �ل�شابقة، 
غري�ملعاناة  �ل��وع��ود،  م��ن  يجِن  ومل 
خا�شة و�ن معظم �ملر�شحن هم نف�س 

�لوجوه �ل�شابقة؟ 
بخيبة  اأ�سيب  الناخب 

اأمل 
�لمر  هذ�  مل�شت  و�نا  جدً�،  -�شحيح 
�لذين  �لكوت  �ه��ايل  من  �لكثري  عند 
يتمتعون بوعي ولديهم �طالع ثقايف 
يف  جت��و�يل  خ��الل  وم��ن  و�شيا�شي، 
لديهم  وج����دت  و�لري������اف،  �مل��دي��ن��ة 
و�ل�شعار�ت  ب��ال��وع��ود  �ل��ث��ق��ة  ع���دم 
�ملرفوعة، و�لكثري منهم قال يل حن 
�شاألتهم عن �مل�شاركة يف �لنتخابات، 
على  ع����ازم����ون  ب���اأن���ه���م  يل:  ق���ال���و� 
علمو�  ح��ن  ول��ك��ن  �لت�شويت،  ع��دم 
باأنهم  قالو�  �ملدينة،  عن  برت�شيحي 
�شي�شوتون ، فالناخب ��شيب بخيبة 
�ل��ذي��ن �شوت  �ل���ش��خ��ا���س  �أم���ل يف 
يفو�  ومل  �مل��ن��ا���ش��ب  وت���ب���و�أو�  ل��ه��م 
رفعوها،  �لتي  و�ل�شعار�ت  بالوعود، 
على  �ل��و�ع��ي  �لناخب  ذل��ك  مع  ولكن 
��شتعد�د لأن مينح �شوته من جديد، 

ول��ك��ن لأ���ش��م��اء ج��دي��دة ي��ع��رف��ه��ا من 
للتمثيل  �ملطلوبة  �ملو��شفات  خ��الل 
 ، �لنز�هة   ، �مل�شد�قية   ، كالأخال�س 
�لكفاءة، وبالتايل ميكن معاجلة حالة 
�لياأ�س و�لحباط و�لت�شكك �ملوجودة 
م���ن خ����الل ت���ق���دمي وج�����وه ج���دي���دة، 
�لتي  باملو��شفات  ج��دي��دة  وب��ر�م��ج 
على  ق��ادري��ن  يكونو�  و�ن  ذك��رن��اه��ا 
وبالعملية  بهم  �ملو�طن  ثقة  ��شتعادة 

�ل�شيا�شية. 

حزب الدعوة مل يحكم 
وزر�ء  رئا�شة  ت��وىل  �لدعوة  *ح��زب 
كانت  �لأوىل   ل���ولي���ت���ن  �ل����ع����ر�ق 
فهل  للمالكي،  و�لثانية  للجعفري، 
ل��ه و�ل��رت���ش��ي��ح م��ع��ه لأنكم  ع��ودت��ك��م 
ب��اأن �حل��زب جنح  �و مل�شتم  وج��دمت 
عنده  ما  �ف�شل  وقدم  �لبلد  قيادة  يف 

للمو�طن؟ 
لأن  دق��ي��ق��ة،  لي�شت  �ل��ع��ب��ارة  -ه���ذه 
ح���زب �ل���دع���وة مل ي��ح��ك��م ولي��ت��ن، 
حكم  على  تعاقبت  �لتي  فاحلكومات 
�لعر�ق منذ �شقوط نظام �شد�م، هي 
يقولون  كما  وطنية  وحدة  حكومات 
لي�شت  ف��ه��ي  وب��ال��ت��ايل   ، و�ئ��ت��الف��ي��ة 
نقول  فعندما  و�ح��د،  حزب  حكومات 
بلد  ه��و �حل��اك��م يف  �لعمايل  �حل��زب 
ما هذ� �شحيح، ولكن لينطبق علينا 
يف �لعر�ق، فاحلكومات �لتي حكمت 
�ئ��ت��الف��ي��ة ولي�س  �ل��ع��ر�ق ح��ك��وم��ات 

حزب �لدعوة هو �حلاكم.   
�لح����ز�ب  ب����اأن  ي��ق��ول  ر�أي  *ه���ن���اك 
يف  ف�شلت  ولكنها  حكمت  �ل��دي��ن��ي��ة 

�د�رة دفة �حلكم؟ 
-وهذ� �ي�شًا مل �ناق�شه، لأنني ل �عترب 
هذ�   ، �لدعوة  ح��زب  حكم  هو  �حلكم 
قول غري �شحيح، فاحلكومة م�شرتكة 
من جميع �لقوى �ل�شيا�شية، يرت�أ�شها 
وبالتايل  �لدعوة،  حزب  من  �شخ�س 
كان  ومهما  �ل�شخ�س  ه��ذ�  يكن  مهما 
ق��ادرً� على �ن يعطي  حزبه لن يكون 
ك��ل م��اع��ن��ده ، وب��ال��ت��ايل �أن���ا �حتفظ 
على مثل هذ� �لطرح، لكني يف �لوقت 
�حلكومات  �د�ء  ع��ن  �أد�ف���ع  ل  نف�شه 
يف  مب���ر�رة  �نتقدها  �من��ا  �ل�شابقة، 
�ن  حاولت  فقط،  و�ن��ا  نف�شه  �لوقت 
جوهر  �ىل  لأنتقل  �مل�شطلح  ��شحح 
كالمك، فجوهر �لكالم �شحيح، فاأنا ل 
�حلالية  �ل�شيا�شية  �لطبقة  باأن  ��شعر 
قدمت �لكثري للبلد، نعم حتقق بع�س 
ولكن  م���ن���ج���ز�ت،  وك���ذل���ك  �ل�����ش��يء 
نرى  و�شمويل،  عام  ب�شكل  للحديث 
�ن  عليها  يتعن  كان  �حلكومات  ب��اأن 
تقدم �ملزيد وتوفرت فر�س لديها كان 
من �ملفرت�س �ن ت�شتغلها باد�ء �ف�شل 
، لكنها مل تتمكن من ذلك، و�عزو ذلك 
 ، �لطائفية  �ملحا�ش�شة  نظام  لأعتماد 
كان من �خلطاأ على �لطبقة �ل�شيا�شية 
�ل���ر�ه���ن���ة ����ش���و�ء يف �حل��ك��وم��ة �و 
�لربملان �ن تر�شى بهذ� �لنظام ، لأنه 
�لندماج  عرقلة  �ىل  وي���وؤدي  م��دم��ر 
حدود  قيام  �ىل  وي���وؤدي  �ملجتمعي، 
عجلة  ويعطل  �ملجتمع  مكونات  بن 
�لجناز،  ومبد�أ �ملحا�ش�شة �لطائفية 
�لبناء  عملية  يعيق   كذلك  و�حلزبية 
يف  �حل��ايل  و�لو�شع  �لدميقر�طي، 
تو�فقية  دمي��ق��ر�ط��ي��ة  لي�س  �ل��ع��ر�ق 
و�لدميقر�طية �لتو�فقية كما تعرفون 
منوذج معمول به يف �لعديد من دول 

وله  وبلجيكا،  ك�شوي�شر�،  �ل��ع��امل، 
موجود  ما  لكن   ، و�شلبياته  ح�شناته 
يف �لعر�ق لي�س  دميقر�طية تو�فقية 
�لتو�فقية،  �ملحا�ش�شة  ه��و  و�من���ا 
وهي �شبب رئي�س يف �شيوع �لف�شاد، 
�له��ل��ي��ة بن  وم���ه���دت �ىل �حل����رب 
�لطو�ئف �ملختلفة، ولميكن �لتوقف 
�ل�شيا�شية  للطبقة  �لنقد  توجه  ع��ن 
�لر�هنة �شو�ء على م�شتوى �حلكومة 

�و �لربملان. 
لذ� نحن بحاجة �ىل تغيري ولو جزئي 
من �أجل �شخ دماء جديدة �ىل �مل�شرح 
�ل�شيا�شي �لعر�قي دماء قادرة وكفوؤة 

لأن تقدم �شورة جديدة للمو�طن. 

العراق بلد مهدوم 
*م���ا ي��ج��ري يف �ل���ع���ر�ق ���ش��و�ء يف 
�لقوى  ب��ن  �حل��ا���ش��ل��ة  �ل��ت��ج��اذب��ات 
�لقو�نن  تعطيل  يف  �و  �ل�شيا�شية، 
�ملهمة �لتي من �شاأنها �لنهو�س بو�قع 
�مل��و�ط��ن، هل هو �شعف يف �خلربة 
 ، �مل�شوؤولن  بع�س  ل��دى  �ل�شيا�شية 
�م �نه �شيناريو مر�شوم ومعد م�شبقًا 

ملرحلة معينة؟   
�ل�شيناريو  �وؤمن مبفهوم  ل  -��شا�شًا 
كلمة  عن  مهذب  تعبري  �ل�شيناريو   ،
�ملوؤ�مرة، �أنا ل�شت من �لذين يوؤمنون 
بوجود موؤ�مر�ت ، �أنا �وؤمن بت�شل�شل 
�لطبيعية  قو�نينها  وف��ق  �لح����د�ث 
و�شروطها  و�مل���ادي���ة  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�ل���ذ�ت���ي���ة، و�مل���و����ش���وع���ي���ة �ي�����ش��ًا، 
لأن  �ل�شكل  ب��ه��ذ�  ج���رت  و�لح�����د�ث 
�لعو�مل �ملوؤثرة �شاقتها بهذ� �لجتاه، 
لأن �لعر�ق كما تعرفون �نتقل ب�شكل 
مفاجئ من نظام دكتاتوري �ىل نظام 
يقول �أنه دميقر�طي، من حقب طويلة 
ومل  كبري،  �نفالت  �ىل  �ل�شتبد�د  من 
�لنتقال  �آل��ي��ات  �ملجتمع  ل��دى  تتولد 

�ل�شليم من حالة �ىل حالة.
�لالزمة  �لثقافة  غ��ي��اب  ذل��ك  يف  مب��ا 
ل��ل��ت��ح��ول، ف��م��ن �ق��ت�����ش��اد م��وج��ه �ىل 
�ىل  م��وج��ه  �ع���الم  م��ن  ح��ر،  �قت�شاد 
�عالم حر، من حزب و�حد �ىل تعدد 
�ل�شيا�شية مل تكن  �ح��ز�ب، و�خل��ربة 
�لبد�يات  كانت  وبالتايل   ، متوفرة 
م�شوبة بكثري من �لثغر�ت و�لخطاء، 
و�هم تلك �لخطاء هو �لقبول بنظام 
�شبع  ب��ع��د   ، �لطائفية  �ملحا�ش�شة 
�شك،  ب��ال  �جن���از�ت  حتققت  �شنو�ت 
مل  فاملو�طن  تاآكلت  �لآن  رمب��ا  لكنها 
�خلدمات  يف  ك��ب��ريً�  حت�شنًا  يلم�س 
�ل�شكان،  م�شتوى  على  �لعتيادية 
، م�شتوى �ل�شعار،  �لبطالة  م�شتوى 
و�حلقيقة هي �ن �لبلد مهدوم ، فحن 
�ر�ه  �لطائرة  من  �ل��ع��ر�ق  �ىل  �أنظر 
وحينها   ، خربة  ع��ن  وع��ب��ارة  مهدمًا 
�ت���ذك���ر ق�����ش��ي��دة )�ل���ي���وت( �لر����س 
�خلر�ب، نحن نعي�س �لن يف �لر�س 

�خلر�ب. 
بداأ  الطائفي  الحتقان 

مع النتخابات ال�سابقة 
بد�ية  ك��ان��ت  ���ش��ام��ر�ء  *ت��ف��ج��ري�ت 
مظاهر  وتف�شي  �لطائفي  لالحتقان 
�أن   جت��دون  �ل   ، �لهوية  على  �لقتل 
تلك �ملمار�شات �أ�شعفت �لقيم �لدينية 
 ، �مل�شلمن  وغري  �مل�شلمن  قلوب  يف 
خا�شة �ن تلك �ملمار�شات نفذت حتت 

غطاء ديني؟ 

-�أنا �عود بالحتقان �لطائفي �ىل ما 
�لطائفي  �لحتقان  �لتاأريخ،  هذ�  قبل 
فالكتل   2005 عام  �نتخابات  مع  بد�أ 
تلك  يف  طائفي  ��شا�س  على  �قيمت 
�لحتقان  ول���د  م��ا  ه���ذ�  �لن��ت��خ��اب��ات 
حيث بد�أ بالرت�كم يف �ملجتمع لكنه، 
و�ل�شر�رة  ���ش��ر�رة،  �ول  مع  ��شتعل 
ك��ان��ت ت��ف��ج��ري�ت م��رق��دي ���ش��ام��ر�ء ، 
�فعال  ردود  �ىل  �دت  �لنتيجة  وه��ذه 
من  وموقفه  �ملو�طن  ذهن  يف  كثرية 
ومن  �ل�شيا�شي  �ل�شالم  ومن  �لدين 
�ل�شيا�شي،  �ل���ش��الم  على  �لقائمن 
يف  كانت  كما  تعد  مل  �ل��دي��ن  فمكانة 
فحينما  ذلك  توقع  وعلينا  �ل�شابق،  
�و  �أوجم��م��وع��ة  �ن�����ش��ان  �أي  يخطئ  
فالبد  معينة  جهة  من  تق�شري  يحدث 
كثرية  �ن��ع��ك��ا���ش��ات  حت�����ش��ل  �ن  م��ن 
لذلك، وما ن�شهده �لن هو �نعكا�شات 
طبيعية ملا ح�شل يف �ل�شنو�ت �ل�شبع 

�ملا�شية. 
م���رت���ب���ات ال��رمل��ان��ي��ن 

خيالية 
�شخ�شية  عالقة  بال�شبوط  *تربطني 
نف�شه  ير�شح  مل  باأنه  �عتقد  جتعلني 
�ل��ربمل��اين �ملتميز ،  �ل��ر�ت��ب  من �ج��ل 
ما ر�أيكم �نتم بالرو�تب مقارنة ب�شلم 

رو�تب �ملوظفن؟ 
-�نا ��شكرك جدً� على �تاحة �لفر�شة 
�نا  �ل�����ش��وؤ�ل،  ه��ذ�  على  للجو�ب  يل 
مقارنة بن  �جريت  قبل فرتة طويلة 
باملقارنة  �لعر�قين  �لنو�ب  رو�ت��ب 
مع رو�تب نو�ب يف عدة دول، فمثاًل 
يف �شوي�شر� �لنائب ليتقا�شى ر�تبًا، 
يف بريطانيا و�مريكا ياأخذ ر�تبًا �قل 
كذلك،  �لكويت  يف   ، نائبنا  ر�تب  من 
�نا ر�تبي �لآن �على من ر�تب �لنائب 
�ملقارنات  تلك  �لكويتي، وبعد �جر�ء 
يتقا�شى  �لعر�قي  �لنائب  �ن  وجدت 
و�آمل  للر�تب،  بالن�شبة  خياليًا  رقمًا 
تكون  �ن  للربملان  دخ��ويل  حالة  يف 
خطوتي �لأوىل  هي �عادة �لنظر يف 
معقولة  وجعلها  وتعديلها  �لرو�تب، 
�ملوظف  يتقا�شاه  م��ا  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
�ل���ع���ر�ق���ي، ف��م��ن غ���ري �مل���ع���ق���ول �ن 
 )400( �حلكومي  �ملوظف  يتقا�شى 
�آخ���ر يتقا�شى  �ل��ف دي��ن��ار وم��وظ��ف 
�جحاف  ف��ه��ذ�  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )12(

ولي�س فيه عدل. 
فرتة اجلعفري �سغوطات 
م�ستمرة على )ال�سباح(  

جريدة  حت���ري���ر  رئ��ا���ش��ة  *ت��ول��ي��ت��م 
�ل�شباح يف فرتة ما قبل �ياد عالوي 
مع  ف�����رتة  ث����م  وم�����ن  ولي����ت����ه  ويف 
�جلعفري، هل من �شغوطات حكومية 

و�جهتكم لأنتهاج �شيا�شة معينة؟ 
-يف �حلقيقة، �نا كتبت هذ� ون�شرته 
يف  حترير  كرئي�س  تعر�شت  ف��اأن��ا   ،
�ل�شباح ل�شغوطات �ثناء فرتة تويل 
له  تعر�شت  مما  �أكرث  �جلعفري  �لخ 
، ويف فرتة  ع���الوي  �ي���اد  �لخ  �ي���ام 
عالوي مل �أتعر�س �ىل �ية �شغوطات 
وهو  و�ح���دة،  م��رة  مني  طلب  لكن   ،
ونفذته  طلبًا  �شغطًا،  ولي�س  طلب 
�أثر  ق��د  وج��دت��ه  ولكنني  و�ح��د  ليوم 
ع��ل��ى ت��وزي��ع �جل��ري��دة ف��األ��غ��ي��ت��ه يف 
بعدها  بي  يت�شل  ومل  �لتايل،  �ليوم 
ل �ياد عالوي ول �شكرتريه �لعالمي 

��شدقاء  وب��ق��ي��ن��ا  �لم�����ر،  و�ن��ت��ه��ى 
ح��ت��ى �ن��ت��ه��اء ف���رتة ولي���ت���ه، ولكن 
�لدكتور  فرتة  مع  ب��د�أت  �ل�شغوطات 
تعلم  كما  بف�شلي  و�نتهت  �جلعفري 
�ن  قبل  )�ل�شباح(  مع  عقدي  و�نهاء 
بي  فعل  ملن  �غفر  �لآن  و�ن��ا   ، ينتهي 

ذلك، ومل يبق يف قلبي �شيء. 

�سقوط اأخالقي 
�لتحرير  لرئا�شة  ت�شلمك  ف��رتة  *يف 
�لثانية �تهمت باحتالل �جلريدة ومل 

يجِر ت�شلم �ملن�شب بطريقة �شلمية؟ 
يزور  �ن  ميكن  كيف  ��شتغرب  -�أن���ا 
�حتالل  كلمة  �لطريقة  بهذه  �لتاريخ 
وكبرية،  خ�شنة  كلمة  ع�شكري   –
وهناك �لكثري من �لزمالء يف �ل�شباح 
ت�شلمي  وط��ري��ق��ة  جميئي  ���ش��اه��دو� 
للمن�شب، �أتيت لوحدي مع �ثنن من 
حمايتي ، فهل من �ملعقول �ن ي�شتطيع 
�ثنن �حتالل مبنى جريدة )�ل�شباح( 
�ملعروف بح�شانته وحمايته �لكبرية 
�حتالل  كلمة  فاطالق   ، م�شيبة  فهذه 
ع�شكري يف حينها على م�شهد �شلمي 
�خ��الق��ي، و�ل��زم��الء يف  ه��و �شقوط 

�ل�شباح ي�شهدون على ذلك. 

الأ�سبوعية جملة عاملية 
*جتربتكم مع جملة �ل�شبوعية كيف 
�علنت  �ليوم  تقيمونها ل�شيما و�نت 

��شتقالتك منها؟ 
-جتربة �ل�شبوعية �ثرية �ىل قلبي، 
تعلم،  كما  ج���دً�  �ل�شباح  �أح���ب  ف��اأن��ا 
�أخرى  �أثرية  جتربة  �ل�شبوعية  لكن 
كونها  فيها  �ل�شا�س  �لعن�شر  لكون 
تقنيات  م��ن  ت�شتفيد  �ن  ��شتطاعت 
م�شبوق  غري  ب�شكل  �حلديث  �لع�شر 
تعلم  و�ن��ت  �لعر�قية،  �ل�شحافة  يف 
كبرية  بن�شبة  حترر  �ل�شبوعية  باأن 
يف بغد�د، ون�شبة �خرى يف بريوت، 
وتد�ر من �لكويت وتطبع يف عمان، 
على  حافظت  ع��امل��ي��ة،  �شحيفة  فهي 
م�شتو�ها وكذلك مو�عيدها.  فهي مل 
عالقتها  على  حافظت  فقد  يومًا  تتلكاأ 
�ل�شاليب  من  ��شتفادت  �لقارئ،  مع 
ف��ه��ي خطوة   ، �ل��ع��م��ل  �جل���دي���دة يف 
�خلطوة  عن  ف�شال  �لم��ام  �ىل  تقنية 
تقنية  خطوة  �وًل  فهي   ، �ل�شحافية 
ثانيًا   ، �لعر�قية  �ل�شحافة  تاريخ  يف 
و��شتقالليتها  مهنيتها  على  �حلفاظ 
ب�شكل كبري جدً�، فاملوؤ�ش�شة �لنا�شرة 
للمجلة مل متار�س �أي نوع من �نو�ع 
�ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى جم���رى �ل��ت��ح��ري��ر يف 
رئا�شة  علي  عر�شت  وعندما  �لعمل، 
�ت��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى منهاج  حت��ري��ر �مل��ج��ل��ة 
�شيا�شي ومهني يف �لعمل، وهو دليل 
عمل عمم على جميع �لزمالء �لعاملن 

يف �ملجلة.  
مل اتعر�س اىل اأي 

احتكاك �سلبي 
*من هي �جلهات �لد�عمة للمجلة؟ 

�ملجلة  يف  م��وج��ود  �ملوؤ�ش�شة  -����ش��م 
وهي موؤ�ش�شة خند�ن وهي موجودة 
معروفة  وغايتها   ، �ل�شليمانية  يف 

وهي لي�شت �شرية. 
*من هم ��شحابها؟ 

هم  م��ن  �ع���رف  ل  �حلقيقة  يف  -�ن���ا 
يف  �ملوجودين  حت��دي��دً�  �ل�شخا�س 

�ملوؤ�ش�شة وهذ� لي�س عملي. 

�ن���ك ل تعمل  �مل���ع���روف ع��ن��ك  *ل��ك��ن 
تعرف  مل  م���ا  �ع��الم��ي��ة  مب��وؤ���ش�����ش��ة 

��شحابها؟ 
-ب��ال��ت��اأك��ي��د ول��ك��ن �أن����ا ع��الق��ت��ي من 
م�شطفى  ب���الأخ  �لر�شمية  �لناحية 
 ، �لد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ك��اظ��م��ي 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لخ��و�ن  عن  يل  ونقل 
�ل�شتاذ  �لقليم  وزر�ء  رئي�س  مثل   ،
حترير  كرئي�س  و�ن��ا  �شالح،  برهم 
�شلبي  �ح��ت��ك��اك  �أي  �ىل  �ت��ع��ر���س  مل 
بل   ، �مل��وؤ���ش�����ش��ة  د�خ���ل  �شخ�س  م��ع 
�ملهنية  غاية  يف  كانو�  �لعك�س  على 
و�للطافة يف تعاملهم لي�س معي فقط 
بل مع �جلميع و�نا �عترب �ل�شبوعية 

�جنازً� كبريً� لل�شحافة �لعر�قية.  

رئي�س حترير دائمي 
*متى بد�أ �بحار �ل�شبوط يف حميط 

�لعالم؟ 
-�حرتفت �لعالم يف عام 1976 يف 
�ثناء وجودي يف �لكويت، وحتديدً� 
يف جملة �شوت �خلليج بد�ية حمرر 
�شنو�ت  ث���الث  ف��ي��ه��ا  ع��م��ل��ي  وخ����الل 
��شبحت مدير حتريرها، وخالل تلك 
�لفرتة كنت �ن�شر �لعديد من �ملقالت 
عام  ويف  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �ل�����ش��ح��ف  يف 
حزب  يف  �لخ���وة  مني  طلب   1982
�ل��دع��وة �ل��ق��دوم �ىل �ي���ر�ن م��ن �جل 
، وفعاًل  تروؤ�س جريدة �حلزب هناك 
�أ�ش�شت بالتعاون مع عدد من �لخوة 
�شحيفة �جلهاد وبقيت �تر�أ�شها لغاية 
للكويت  ع���دت  ب��ع��ده��ا   ،  1984 ع���ام 
لمار�س عملي �ل�شابق مديرً� لتحرير 
جملة �شوت �خلليج ولغاية خروجي 
من �لكويت يف عام 1985 ، ثم ذهبت 
�شحيفة  ��شدرنا  حيث  �شوريا  �ىل 
�لناطقة با�شم حزب �لدعوة  �لن�شار 

وكنت رئي�شًا لتحريرها �ي�شًا. 
ثم ��شدرنا يف بريوت �شحيفة �لبديل 
ولي�شت  م�شتقلة  وك��ان��ت  �ل�شالمي 
لغاية  حتريرها  رئي�س  وكنت  حزبية 
عام 1990، ثم خرجت �ىل بريطانيا 
وهناك تر�أ�شت حترير جريدة �ملوؤمتر 
�لعر�قية،  �ملعار�شة  با�شم  �لناطقة 
عام  يف  توقفت  �ن  �ىل  فيها  وبقيت 
يف  �ل�شحافة  مار�شت  بعدها   ،1998
ولي�س  �خل��ا���س  حل�شابي  بريطانيا 
حل�شاب جهة معينة، وكتبت لل�شحف 
هكذ�  وبقيت  و�لبريوتية،  �خلليجية 
�لبلد  �ىل  وع���دت   ،2003 ع��ام  حتى 
��شبوعية  �لوىل  جملتن  و��شدرت 
�خرى  �شهرية  وجملة  �مل�شتقبل،  هي 

��شمها �ل�شالم و�لدميقر�طية. 
حترير  ت��ر�أ���ش��ت  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  �شل�شلة 
من  ع��ودت��ي  وق��ب��ل  �ل��ث��ق��اف��ة،  وز�رة 
�لكويت �لآن كنت مدير حترير جريدة 
�لنكليزية  باللغة  �لناطقة  �ل��وط��ن 

وهي جريدة يومية.  
ال����ق����ي����ادة  يف  ع�������س���و 

ال�سباعية للموؤمتر 
جريدة  حترير  رئا�شة  توليك  *�ثناء 
�مل��وؤمت��ر يف ل��ن��دن، ه��ل ���ش��ارك��ت يف 

موؤمتر�ت �ملعار�شة هناك؟    
حتريرها  رئ���ا����ش���ة  �ت�����ول  مل  -�ن�����ا 
رئي�س  كنت  لكوين  فقط،  ك�شحفي 
وع�شو  للموؤمتر،  �لع��الم��ي  �ملكتب 
كقيادي  �ملوؤمتر  يف  �لتنفيذي  �ملكتب 
�ل�شالمية،  �مل��الك��ات  حركة  م��ن  فيه 
�ل�شباعية  �لقيادة  �نتخاب  مت  وحن 
له، �نا كنت �حد �ع�شاء تلك �لقيادة، 
�شيا�شيًا  �مل��ع��ار���ش��ة  قلب  يف  فكنت 
و�إعالميًا ، ومار�شت عملي كمعار�س 
ولبنان،  وكرد�شتان،   ، بريطانيا  يف 
�ملعار�شة  م��وؤمت��ر�ت  يف  و���ش��ارك��ت 
ون�����ش��اط��ات��ه��ا ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء م���وؤمت���ر 
و��شنطن ل�شبب ��شا�شي وهو قناعتي 
بعدم جدية �لرئي�س �لمريكي كلنتون 

بالتعاطي مع �مللف �لعر�قي. 
�شيا�شي  *عدم ح�شولك على من�شب 
هل  �مل��ب��ذول  باجلهد  تليق  فر�شة  �و 

جعلك ت�شعر بالغنب؟ 
-مل ��شعر بالغنب ، بل �حلزن لأنه مل 
�متناها  كنت  �لتي  �لفر�شة  يل  تتح 
�تذكر  �أن��ا  �لبلد،  بناء  يف  للم�شاركة 
حن ��شبت باجللطة �لقلبية يف لندن 
للدكتور حينها �ين  قلت  عام 1998، 
ل �ريد �ملوت �لآن فقال ملاذ�؟ قلت له 
�لدميقر�طية  ببناء  ��شرتك  �ن  �ري��د 
�لتغيري  بعد  ح�شل  وما  �لعر�ق.  يف 
حرمني وحرم �آخرين يف بناء �لبلد، 
وهذه �لفر�شة �لتي كنت �متناها بعد 
جهد خم�شن عامًا من عمري تال�شت 
ومل تتحقق �منيتي يف �مل�شاركة ببناء 
�لدولة �ملدنية على �أ�ش�س دميقر�طية، 
لكن تر�شيحي عن حمافظة و��شط قد 

يحقق يل تلك �لمنية. 
*�حرتفت عاملي �ل�شيا�شة و�لعالم ، 

�ين وجدت نف�شك؟ 
 ، وثقافة  فكر  رج��ل  �ن��ا   ، �لفكر  -يف 
 ، قبل �ن �كون رجل �شيا�شة و�ع��الم 
�لفكرية  �ن تكون م�شاهمتي  و�متنى 
يف �حل��ي��اة �عمق و�ك��رث و�ب��ق��ى من 

م�شاهمتي �لعالمية و�ل�شيا�شية. 
للثقافة  وزي��رً�  تكون  �ن  تتمنى  *هل 

يف ظل �لو�شاع �حلالية؟ 
�أي مركز  -�أن��ا ل �متنى �ن �كون يف 

�ن  �ري��د  �ملقبلة،  لل�شنو�ت  تنفيذي 
�أك��ر���س ك��ل ج��ه��ودي ووق��ت��ي خلدمة 
�ه����ايل حم��اف��ظ��ة و�����ش���ط م���ن خالل 

متثيلهم يف �لربملان. 

 المر بحاجة اىل قوانن 
*كيف تنظر �ىل �لعالم �لعر�قي بعد 

�لتغيري؟ 
 -ن��ح��ن م���ررن���ا ب��ت��ج��رب��ة ث��ري��ة بعد 
مفاجئة  جت��رب��ة  ول��ك��ن��ه��ا   ، �ل��ت��غ��ي��ري 
تطور  �شكل  على  حت�شل  مل  كونها 
تدريجي، ومع ذلك هي قابلة للتطور، 
�لتجربة  ي��ن��ق�����س  �ل������ذي  �ل�������ش���يء 
�لع��الم��ي��ة ع��ن��دن��ا ه���و ع���دم وج���ود 
�لعمل �لعالمي وكذلك  قو�نن تنظم 
�لعالم  حتمي  �لتي  �لقو�نن  غياب 
ز�لت  م��ا  �لع���الم  فحرية  �ل��ب��ل��د،  يف 
وجود  لعدم  لالنك�شار  وقابلة  ه�شة 
�شامن حلمايتها وكذلك ما زلنا نفتقد 
يجب  لذ�  �لع��الم،  حتمي  ملوؤ�ش�شات 
�ن يعمل �لربملان على ت�شريع قو�نن 

حماية �لعالم و�لعالمين. 
ما  �ملهنية  �خل���ربة  م�شتوى  وع��ل��ى 
كثريً�  ومتاأخرين  للكثري  نفتقر  زلنا 
يف  لأن��ه  مغدور  �لعر�قي  فال�شحفي 
ظل �لنظام �لدكتاتوري كان حما�شرً� 
�عالميًا وثقافيًا ومنقطعًا عن �لتطور 
بحاجة  نحن  ل��ذ�  �لعاملي،  �لع��الم��ي 
بن  �لفجوة  ردم  �ج��ل  م��ن  جهد  �ىل 
�لعر�قي  �مل��ه��ن��ي  �لع����الم  م�����ش��ت��وى 
و�لعالم �ملهني �لعاملي، وهناك ثغرة 
�لتكنولوجيا،  جم���ال  يف  و����ش��ح��ة 
ز�لت  ما   ، �لت�شال  و�شائل  �ملطابع، 
مطابعنا  وكذلك   ، متخلفة  و�شائلنا 
�ل��ورق  م��ن  �لكثري  ن�شخدم  زل��ن��ا  م��ا 
ل��ي�����ش��ت م���ن معامل  و�حل�����رب، وه����ذه 
فالبد  �لعالم،  يف  �حلديثة  �لتقنيات 
�لعامل  ه��و  �لكمومبيوتر  يكون  �ن 
وتكنولوجيا  �لعمل..  يف  �ل�شا�س 
تدخل  �ن  ي��ج��ب  �مل��ع��ا���ش��ر  �لع�����الم 
م��ن �ج���ل �ح����د�ث نقلة  �ل��ع��ر�ق  �ىل 

تكنولوجية يف �لبلد. 
يف  ن�ساأت  الدميقراطية 

العراق 
و�ل�شيا�شة  �لع�����الم  م���ن  *ن��ن��ت��ق��ل 

ونتحدث عن �آخر كتاب قر�أته؟ 
�شي(  هو)دميوكر  قر�أته  كتاب  -�آخر 
�شدر  ك��ن  ج���ون  �لم��ريك��ي  للكاتب 
ن�شوء  من  ويتحدث    2009 ع��ام  يف 
عام  �لف  �ربعة  منذ  �لدميقر�طية، 
ن�شوء  وب��د�ي��ة  �ل��ر�ف��دي��ن،  و�دي  يف 
�لدميقر�طية يف �لعر�ق، ثم �نت�شارها 
لبنان  يف  �لفينيقين  �ىل  بلدنا  م��ن 
�نتقالها  ث��م  �شرقًا  �لهند  و�ىل  غ��رب��ًا 
ي�شكل  ما  �ليونان،  �لفينقين �ىل  من 
�لتي  للدميقر�طية   �لوىل  �حلقبة 
�ملجال�س  حكم  دميقر�طية  ي�شميها 
�لثانية  �حلقبة  ب��و�ك��ري  ب���د�أت  ح��ن 
ليون  م��دي��ن��ة  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  يف 
فر�ن�شو�  �مل��ل��ك  عهد  يف  �ل�شبانية 
�لتا�شع �لذي �ن�شاأ �ول برملان متثيلي 
يف �وروبا عام 1188 لينتقل بعدها 
 ، بريطانيا  �ىل  �لتجربة  تلك  ت��اأث��ري 
بد�أت  حيث   1945 ع��ام  �ىل  و�شوًل 
تاريخ  �ل��ث��ال��ث��ة يف  ب��و�ك��ري �حل��ق��ب��ة 
�لدميقر�طية  وه��ي   ، �لدميقر�طية 

�لرقابية. 
تزوجت مرتن 
*هل ت�شمع �ملو�شيقى؟ 

و��شتمع  �ملو�شيقى  ��شمع  -بالطبع 
�لكثري  و��شاهد  �لغ��اين  بع�س  �ىل 
يف  �لكلمة  وت�شتهويني  �لف��الم،  من 
�لتي  وبالذ�ت  �شيء  كل  قبل  �لغنية 
ت�شتهويني  �ل��وط��ن.  ب��ا���ش��م  تتغنى 
�لكلمات �لتي تقول » نفيت و��شتوطن 
�لتي  �لكلمات  وط��ن��ي«  يف  �لغ���ر�ب 
تتحدث عن �لم، و�نا ل ��شتمع لأغاين 
غري عربية، وتهمني �ملو�شيقى حينما 
�لفقيه  يقول  كما  للروح  غ��ذ�ء  تكون 
ف�شل  ح�شن  حممد  �جلليل  �للبناين 

�لله، �حيانا �ملو�شيقى ت�شبح عبثًا.  
*هل تتابع �مل�شرح؟ 

عودتي  بعد  �ن��ا   ، �مل�شرح  ه��و  -�أي���ن 
�مل�شرح  �شاأتابع  بلدي  �ىل  �لنهائية 
�جلاد طبعًا، و�نا �وؤمن متامًا مبقولة 
لينن �عطني م�شرحًا �عطيك �شعبًا.. 

*هو�يات �خرى؟ 
-�نا �ر�شم وكذلك �خط، و�تاأمل د�ئمًا 
ب�شكل  م��ذك��ر�ت��ي  و�ك��ت��ب  بالطبيعة 

م�شتمر. 
*عالقتك مع �ل�شفر؟ 

-�شافرت كثريً� حتى جزعت ، ومل �عد 
�حب �ل�شفر �ف�شل �لن �ل�شتقر�ر يف 

بلدي.  
*ك��ث��ري �ل�����ش��ف��ر وي��ق��ال �ي�����ش��ًا كثري 

�لزو�ج؟ 
-�أنا تزوجت مرتن فقط. 

*�لذي �شمعته �ربعة؟ 
-وي���ق���ال ع�����ش��رة، ولب����د ل��ك��ل قول 
على  لي��ق��وم  �لدليل  لكن   ، حجة  م��ن 

زوجتن. 
*عدد �لبناء؟ 

-يل ولد و�حد وخم�س بنات. 
*�للغات �لتي جتيدها غري �لعربية؟ 

-�لن��ك��ل��ي��زي��ة وب��ع�����س �ل�����ش��يء من 
�لملانية. 

حكومات الوحدة الوطنية هي التي حكمت العراق ولي�س حزب الدعوة

الدين  بني  املزج   :)      ( لـ  ال�شبوط  اجلبار  عبد  حممد 
وال�شيا�شة بطريقة غري �شليمة يوؤدي اىل خراب االثنني

بهدوئه املعهود وكيا�سة املقتدر �سيا�سيًا واإعالميًا 
حممد  ال�سبوعية  جملة  حترير  رئي�س  ا�ستقبل 
ليوؤكد  مكتبه   يف  )املدى(  ال�سبوط  اجلبار  عبد 
مل  الدعوة  حزب  باأن  اخلمي�س  �سيف  حوار  يف 
احلكومات  ب��اأن  مبينًا،  لوليتن  العراق  يحكم 
التي تعاقبت على حكم البلد بعد �سقوط نظام 
وائتالفية  وطنية  وحدة  حكومات  هي  �سدام 
الواحد،  احل��زب  حكومة  لي�ست  فهي  وبالتايل 
وب�ساأن عالقة الدين بال�سيا�سة قال ال�سبوط: ان 
من ال�سروري احلفاظ على �سالمة الدين وكذلك 
احلفاظ على �سالمة ما هو لي�س من الدين يجب 
ان يبقى لكل واحد جماله وا�ستقالليته مو�سحًا 
قد  �سليمة  غ��ر  بطريقة  بينهما  امل��زج  ب��اأن 
اأداء  ال�سبوط  وانتقد  الثنن،  خراب  اىل  يوؤدي 
احلكومات التي تعاقبت على حكم البالد، وعزا 
ذلك لعتماد نظام املحا�س�سة الطائفية مو�سحًا 
باأن ذلك النظام مدمر ومعرقل لعملية الندماج 

املجتمعي. 

من هو ال�سبوط؟ 
-اأنا حممد عبد اجلبار ال�سبوط ولدت يف حمافظة وا�سط يف عام 1949 ، اكملت درا�ستي يف وا�سط وبعدها يف بغداد، ح�سلت على 
البكالوريو�س من جامعة بغداد، كلية الرتبية ق�سم اللغة النكليزية يف عام 1971، عملت مدر�سًا يف العراق لغاية عام 1976، ثم 
هاجرت الهجرة الأوىل  من العراق هربًا من الدكتاتورية و�سافرت خاللها، اىل عدة بلدان، منها الكويت، و�سوريا، وايران، ولبنان، 
ثقافية،  مهام،  عدة  خاللها  وتوليت  الدكتاتوري  النظام  �سقوط  بعد   ،2003 عام  البلد  اىل  عدت   ، بريطانيا  واخراً  والردن، 
واعالمية، توليت رئا�سة حترير جريدة ال�سباح وعملت م�ست�ساراً لوزير الدفاع وكذلك م�ست�ساراً لوزير الثقافة، وكذلك تراأ�ست 
جلنة اعادة املف�سولن ال�سيا�سين يف وزارة الثقافة ، ثم تركت البلد موؤقتًا يف عام 2006، مبا ي�سبه الحتجاج على  نظام املحا�س�سة 
الذي ا�ستحكم يف العراق اآنذاك، وعدت الآن بعد اأن مل�ست رغبة وحبًا من ابناء مدينتي الكوت للم�ساركة يف العملية النتخابية 
ورغبة منهم يف اأن اأكون ممثلهم يف الرملان املقبل، وتالقت تلك الرغبة مع اأمنية لدي باأن اخدم املحافظة واهلها وفاًء للمدينة 

التي ترعرعت فيها. 

�ضيف اخلمي�س مع املحرر


